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Rokiškio kaimo VPS finansavimas
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• Antroji VVG strategija

• Finansavimas didėjo dėl 

pasiektų tarpinių rodiklių 

• Pratęstas įgyvendinimo 

laikotarpis iki 2025 m. 

• Pereinamojo laikotarpio 

finansavimas (iš 

pereinamojo laikotarpio 

fondo ir EURI)

• Pereinamojo laikotarpio 

uždavinys – naujo 

laikotarpio VPS
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Pereinamojo laikotarpio papildomas VP finansavimas nukreiptas į privataus 

verslo priemones, kuriančias darbo vietas: verslo pradžia (141 937 Eur) iš 

pareinamojo fondo; verslo plėtra (121 761 Eur) iš EURI .
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Lėšos pagal priemones

VPS vizija

❖Rokiškio r. kaimo 

vietovės taps 

patrauklesnės jame 

gyvenantiems ir 

atvykstantiems.

❖ Pagerėjus kaimo 

infrastruktūrai ir 

gyvenimo kokybei, 

stiprės ir plėtosis 

konkurencingi verslai. 

❖Vietos bendruomenės 

stiprins viešųjų 

paslaugų ir socialinių 

verslų plėtrą. Tradicijos, 

papročiai, 

kraštovaizdis, kultūros 

paveldas taps kaimo 

traukos objektais.
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Kur ieškoti ir surasti? www.rokiskiovvg.lt



Kvietimai ir dokumentai



Susiję teisės aktai



Skelbia NMA



Projektai ir rodikliai (I)
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I. Kaimų atnaujinimas, investuojant į paveldo, turizmo traukos 

objektus ir kaimų gyventojų viešųjų problemų sprendinius 

1.1. Kultūros ir gamtos paveldas

planuota 2 VP, 2 objektai/ 

įgyvendinami 2 VP, 2 objektai 

PS. Naujas kvietimas 

nenumatytas.

1.2. Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas 

(savanorystė) planuota 4 VP/

įgyvendinti 2 VP

įgyvendinami 2 VP

PS. Perkeliamos lėšos,  

numatyti kvietimai.



II. Verslumo skatinimas
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2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas. Planuota 2 VP/

įgyvendintas 1 VP/ įgyvendinamas 1 VP. 

PS. Naujas kvietimas nenumatytas.

2.2. Ūkio ir verslo plėtra 

2.2.1. Verslo pradžia. Papildytas planas 11 VP, 12 DV/ 

įgyvendinti 2 VP, įgyvendinami 7 VP, 13,75 DV.

PS. Papildytas finansavimas (pereinamojo laikotarpio lėšos), 

numatyti kvietimai.

2.2.2. Verslo plėtra. Papildytas planas 12 VP, 13,5 DV/ 

įgyvendinti 3 VP, įgyvendinami 8 VP, 13,3 DV.

PS. Papildytas finansavimas (EURI lėšos), bus kvietimai.

2.3. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

Planuota 5 VP, 7 DV/ įgyvendinami 3 VP, 5,45 DV/ vertinamas 1.

PS. Bus kvietimas.

2.4. Bendradarbiavimas (turizmo sritis). Planuota 2 VP/

įgyvendinami 2 VP. PS. Naujas kvietimas nenumatytas.

Projektai ir rodikliai (II)



KPP 2014-2020. LEADER

Socialiniai verslai ir NVO paslaugos iš VPS

Socialinis 

verslas

lėšos/ proc. 

nuo VPS

Kitos priemonėse, kuriose įgyvendinamas 

viešųjų paslaugų perdavimas NVO

NVO Lėšos Priemonės

425/ 24,11 proc. 383,5 Kultūros ir gamtos paveldas (2 x turizmas, 

menininkų edukacinė erdvė)

Kaimo atnaujinimas per savanorius 

(turizmas, pramogos, priešgaisrinė sauga, 

senjorų dienos centras)

Bendradarbiavimo (kultūra (kinas), 

turizmas (apgyvendinimas, maitinimas)

NVO paslaugos ir 

verslai iš viso 39,90 

proc. nuo VP sumos

tūkst. Eur



Socialinis verslas 
ekonominė veikla, kuria siekiama visuomenei ar jos grupei naudingų tikslų ir 

socialinio poveikio iš kurio uždirbamas pelnas ir jo dalis skiriama šiam poveikiui 

pasiekti.

Pirminis tikslas nėra pelno generavimas ar jo paskirstymas dalininkams, bet 

visuomenei naudingų tikslų siekimas.

Apima 3 pagrindinius aspektus: 

verslumo (nuolatinė ūkinė komercinė veikla), 

socialinį (socialinių tikslų siekimas) 

valdymo (ribotas pelno paskirstymas, skaidrus valdymas).

Pelno 
nesiekiant

i įstaiga

Pelno 
nesiekian
ti turinti 
pajamas

Socialinis 
verslas

Socialiai 
atsakingas 

verslas

Tradicinis 
verslas



Socialiniai verslai Lietuvoje

per KPP 2014-2020 turėjo palankesnį vertinimą
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ES Statistika
Socialinė ekonomika sudaro 10 proc. visos Europos ekonomikos BVP.
Socialinė ekonomika įdarbina daugiau nei 11 milijonų darbuotojų arba 4,5 proc. visų
užimtųjų (šaltinis https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/socialinis-verslas/)

https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/socialinis-verslas/


Sąlygos
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• VYKDYTOJAS. Privatus fizinis ir juridinis asmuo –
deklaracijos/registracijos vieta VVG teritorija (išskyrus ūkininkus –
ūkio valdos registracijos vieta VVG teritorija). NVO – gali būti 
registruota Rokiškio mieste, bet privalo įrodyti, kad VVG teritorijoje 
veikia. 
Neturėti nebaigtų projektų KPP lygmeniu, 
nesudaryti dirbtinių sąlygų.

• VIETA. Vietos projektas turi būti 
įgyvendinamas VVG teritorijoje 
(iš paramos lėšų įrengtos 
gamybinės patalpos, sandėliai, 
įsigyta technika, įranga). 
Už VVG teritorijos ribų – VVG 
teritorijoje pagamintų prekių,
produktų, paslaugų pardavimas 
ir marketingo priemonės (pvz., 
pristatymas parodose).

Rokiškio miestas –

ne VVG teritorija.



Sąlygos

15

• RODIKLIAI. 

• Bendrieji.

Verslo pradžios atveju, ir NVO, bendruomeninio ir socialinio 

verslo pradžios ir plėtros atveju – grynojo pelningumo rodiklio 

reikšmė ≥ 2 proc. (netaikoma viešiesiems juridiniams 

asmenims), skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6.

Verslo plėtros atveju - grynojo pelningumo rodiklio reikšmė ≥ 2 

proc., skolos ≤ 0,6, ir paskolų padengimo ≥ 1,25.

• Darbo vietos privalomos (1 DV – 50 000 Eur –santykinis 

dydis).

• Įgyvendinimo terminas – 36 mėn., bet neilgiau, kaip 2025 m. 

liepos 1 d.

• RODIKLIŲ IŠLAIKYMAS. 3 metai po galutinio mokėjimo 

prašymo.



Sąlygos
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• PARAMA IR INTENSYVUMAS

Verslo pradžia – 100 000 Eur/ lm – 70 proc.; m – 50 proc.

Verslo plėtra – 65 000 Eur/ lm – 70 proc.; m – 50 proc.

Socialinis verslas (tik NVO) – 85 000/ 95 proc.

• PVM. Netinkamas finansuoti.

• TINKAMAS PRISIDĖJIMAS

Lėšos – teikiamas sąskaitos išrašas

Paskolos. (Įkeitimas bus galimas tik iš paskolą suteikusios 

finansinės institucijos – keičiamos taisyklės)

NVO socialinio verslo priemonėje ir savanoriškas darbas bei 

nekilnojamas turtas (jei keičiasi paskirtis ir (arba) turto 

savininkas)



IX kvietimas (2021 m. lapkričio – gruodžio mėn.)

Strategija, teisės 

aktai, skelbimai apie 

kvietimus, 

renginius, 

konsultacijos, 

dažniausi klausimai

www.rokiskiovvg.lt
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Kiti kvietimai (2022-23 m.) 

• Ūkio ir verslo plėtra (verslo pradžia, verslo plėtra

• Lėšų likučiams


